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Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

Voedselbank: ook 
Alterno draagt haar 
‘voedsel-steentje’ bij
Van 23 september tot 15 oktober vindt het WK Dames volleybal 
plaats in Nederland. De Nevobo heet een aantal thema’s aan 
dit toernooi gekoppeld, waarvan vitaliteit (bewegen en gezonde 
voeding) er een is. De focus ligt op dit thema, omdat bewegen en 
gezonde voeding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om 
zoveel mogelijk gezinnen die kans te bieden, organiseren wij deze 
speciale inzamelingsweek voor de Voedselbank.

Daarom is de vraag aan Alterno gesteld of zij hieraan mee 
willen werken. Natuurlijk doen we dat. Wij nemen ook onze 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid en gunnen iedereen 
een goede sportmogelijkheid. Dus er staat een doos voorin het 
halletje van de Alternohal waar voedsel ingelegd kan worden 
welke we doorgeven aan de voedselbank. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://www.alterno-apeldoorn.nl/
inzamelingsweek-voor-voedselbank/



Nederlandse Open Jeugd 
Kampioenschappen (NOJK)
Zaterdag 16 april stonden de halve finales op het programma van de Nederlandse Open Jeugdkampioenschappen (NOJK). Alterno 
begon met maar liefst negen jeugdteams aan deze dag, met uiteraard als doel om met zoveel mogelijk teams naar de finale’s in mei te 
gaan.

Jeugdcommissie

Het zijn er uiteindelijk zes geworden. Voor Meisjes A, B en C 
was het bereiken van de eindronde net een brug te ver. Wat 
opmerkelijk is deze keer is dat alle jongensteams door zijn: JA+, 
JB, JC en JCMV. Bij de meisjes is Alterno deze keer slechts met 

We wensen alle teams veel plezier op de finaledag die staat gepland op zaterdag 21 mei.

Inventarisatie wensen 
spelers/speelsters 

De coördinatoren van de jeugdteams zijn 
inmiddels bij alle teams langs geweest 
om gesprekken te voeren met de spelers/
speelsters en trainers van de teams. Op dit 
moment zijn we namelijk alweer druk met 
de indeling van de trainingsgroepen voor 
volgend seizoen. 

We hebben geïnventariseerd of de 
spelers/speelsters door willen gaan met 
volleybal, hoe vaak ze willen trainen, 
waar hun ambitie ligt en of we met 
bepaalde zaken rekening moeten houden 
wat betreft de indeling. Hier kunnen we 
uiteraard geen beloftes over doen, maar 
we beloven wel dat we ons uiterste best 
doen om de spelers/speelsters zo goed 
mogelijk in te delen. 

Doordat de competitie uitloopt en er 
doorgespeeld wordt t/m mei hebben 
we afgesproken met de minicommissie 
en seniorencommissie dat de 
trainingsgroepen eind mei bekend worden 
gemaakt en niet zoals iedereen gewend is 
begin mei. 

twee teams vertegenwoordigd tijdens de finaleronde. Alleen MA+ 
en MCMV wisten zich te plaatsen. Alle teams hebben het ook 
deze keer weer uitstekend gedaan, ook de teams die het net niet 
gered hebben.



Algemeen nieuws

Al heel veel jaren is hij actief in de Klusklup van Alterno. Menig schroefje heeft hij aangedraaid, heel wat verfkwasten in de hand 
gehad, een hamer en zaag gehanteerd. Geen klus was hem te gek, of hij wist wel een oplossing om het te fixen, samen met de andere 
kluskluppers. Een hecht, hardwerkend, maar bovenal een gezellig stel mannen die op deze manier hun steentje bijdragen aan het 
welzijn van onze hal en clubhuis, en daarmee onze sporters. 

Afscheid van een Klusklup icoon: Bert Hofs

Bert Hofs, na meer dan 25 jaar, heeft besloten te stoppen in de 
klusklup. Dat wil niet zeggen dat hij geen onderdeel meer is van 
deze bijzondere groep mannen, maar hij zal niet meer op de 
bekende zaterdagen of zondagen helpen met klussen. Hij verlaat 
zeker niet Alterno, want hij is een zeer betrokken lid, ook bij 
Heren 5.

En na zoveel jaar dan verdien je een mooi en groots afscheid. 
Bert werd in het zonnetje gezet door Rene Steenman, bestuurslid 
Facilitaire Zaken. Een bloemetje voor Miep en een cadeaubon en 
bierpakket voor Bert. Mooie woorden van dank. Bert houdt er 
niet van om in het zonnetje te staan, maar deze keer moest dat 
even. Heel veel klussers waren aanwezig en werden ook bedankt 
door Rene voor hun nooit aflatende inzet bij het in goede conditie 
houden van onze accommodatie. 

Bert, enorm bedankt voor al deze jaren van betrokkenheid en inzet voor onze accommodatie. 
We hopen je nog vaak te zien in de hal. 



Algemeen nieuws

Na heel lang volleyballen, trainen coachen en genieten van de leuke club SSS, kwam ik vier seizoenen geleden bij de net zo leuke club 
Alterno terecht. Ik kreeg een team dat zich teruggetrokken had waardoor we in de derde divisie mochten starten. Met een relatief oud 
team hebben we een leuk jaar gehad maar dat er iets moest gebeuren was duidelijk. Dus hebben we een aantal jeugdspelers laten 
aansluiten en stapten anderen terug. 

Lars Olav Massa stopt bij Heren 1 en 
begint aan een nieuwe uitdaging

Dat ging allemaal lekker en de tweede divisie werd bereikt. Daar 
draaide we lekker mee maar toe kwam het: Corona. De hele 
competitie stil, niet meer trainen, buiten trainen bij 2 graden en 
vooral; niet meer gezellig een drankje doen. Voor een mens als ik 
was dat niet makkelijk maar natuurlijk ben ik daar niet de enige 
in. 

Dit seizoen weer fris gestart met een nog jongere ploeg, we 
wilden de tweede divisie laten zien wat we waard waren. Helaas, 
ook dit seizoen heeft Corona er samen met de Nevobo een potje 
(spek en bonen competitie) van gemaakt.

Ik heb gedurende het seizoen wel gemerkt dat mijn motivatie 
en plezier steeds minder wordt en dat ik het idee had dat het 
tijd werd voor een andere trainer voor de jongens van Heren 1. 
Daarom heb ik besloten om te stoppen met training geven en een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat die uitdaging is? Omgaan met 
een leven zonder volleybal op vaste momenten, kijken of ik meer 
zelf kan gaan sporten en meemaken of vaker weekendjes weg mij 
zal bevallen.

Natuurlijk zullen jullie mij regelmatig in de hal zien of beter, in de 
kantine zien want dat Alterno de leukste club van Apeldoorn is, 
dat staat vast.

Lars Olav (Ollie) Massa
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HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO

SPECIALISATIES H&R:

     Fysiotherapie
     Manuele therapie
     Sportfysiotherapie
     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding
     Revalidatietraining
     Arbeidsfysiotherapie
     Vitaliteit en Preventie

     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding

     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie
     Revalidatietraining     Revalidatietraining     Revalidatietraining

     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie

     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie
     Manuele therapie     Manuele therapie     Manuele therapie
     Fysiotherapie     Fysiotherapie     Fysiotherapie

Deventerstraat 120
7321 CD Apeldoorn

Baron Sloetkade 109
7321 ZR Apeldoorn

Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn (Ugchelen)

Tel: 055-3605681
info@houwerenruijs.nl
www.houwerenruijs.nl

Ook amateursport vraagt het maximale van 

sporters en de organisatie. Houwer & Ruijs 

levert voor veel leden van Alterno de 

fysiotherapeutische zorg. Die zelfde hoge 

kwaliteit fysiotherapeutische zorg is ook 

beschikbaar voor bedrijven en particulieren. 

Door onze patiëntgerichte benadering, 

de minimale wachttijd, de diversiteit in 

specialismen en behandeltechnieken leveren 

wij een bijdrage aan het fi t maken en houden 

van sporters, werknemers en bedrijven.
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www.deweerd.net
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Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd
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